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In deze editie:

Nieuwe samenwerking
voor betere zorg

>	Kaakchirurgen MCH-Bronovo
naar Orfeokliniek

Vers van de pers: de Orfeokliniek gaat intensief samenwerken met
MCH-Bronovo. Met als doel patiënten, ongeacht het soort ingreep,
sneller te kunnen behandelen. Verder in deze nieuwsbrief aandacht
voor de chirurgische kaakcorrecties die wij in eigen huis uitvoeren.
En we stellen graag de nieuwe orthodontist uit het Orfeo-team aan u voor.
Reageren of een vraag? Bel of mail ons: 079 - 343 85 30, info@orfeokliniek.nl.

> Chirurgische kaakcorrectie
>	Onze nieuwe orthodontist:
Willem Verhoef
> (Totaal)extracties
onder narcose

Kaakchirurgen MCH-Bronovo naar Orfeokliniek

Al enige tijd zijn er gesprekken gaande
tussen de Orfeokliniek en de maatschap
kaakchirurgie van MCH-Bronovo. Het
doel van die gesprekken is om tot een
intensieve samenwerking te komen

waarbij de hoogcomplexe kaakchirurgische zorg (oncologie en traumatologie)
plaatsvindt in MCH-Bronovo en de
laagcomplexe zorg deels wordt ondergebracht in de Orfeokliniek.

Chirurgische kaakcorrectie
Jaarlijks voert de Orfeokliniek meer dan
50 chirurgische kaakoperaties uit. Bij
deze behandeling voor patiënten met
gecompliceerde gebits- en gelaatsproblemen werkt een team van experts
samen: mondhygiënist, fysiotherapeut,
huistandarts, kaakchirurg en orthodontist. De behandeling start met een
orthodontische fase (duur: gemiddeld

een jaar), gevolgd door één of twee
operatieve correcties. Ter afronding
volgt nog een orthodontische nabehandeling van gemiddeld een halfjaar. De
huistandarts komt soms al voor de orthondontie in beeld en vaak na afloop
van de behandeling, bijvoorbeeld voor
het aanbrengen van kronen, porseleinen
schildjes of implantaten.
(lees verder op achterzijde)
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Efficiëntie bekort wachttijden
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2016
kaakchirurgen van MCH-Bronovo, naast
hun hoogcomplexe behandelingen in het
ziekenhuis, in de Orfeokliniek veelvoorkomende en minder spoedeisende ingrepen zullen uitvoeren. Door deze verdeling wordt efficiënter gebruik gemaakt
van de specifieke mogelijkheden van een
ziekenhuis enerzijds en een Zelfstandig
Behandelcentrum als de Orfeokliniek anderzijds. Het doel is patiënten, ongeacht
de kaakchirurgische ingreep die zij moeten ondergaan, sneller en efficiënter te
kunnen behandelen. De Orfeokliniek ziet
de samenwerking als een waardevolle
aanvulling waardoor de continuïteit en
kwaliteit nog verder verbeteren.

Spoednummer voor
verwijzers: 079 343 85 33
Telefoonnummers voor patiënten:
zie www.orfeokliniek.nl
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ESTETHISCHE MONDZORG

Vervolg van voorpagina: ‘Chirurgische kaakcorrectie’

Herstel kaakrelatie
heeft esthetisch effect
Een orthodontisch-chirurgische behandeling zorgt voor een optimale beet en
een verbeterde functie, maar heeft ook
een gunstige uitwerking op de esthetiek.
Vaak blijkt tijdens de behandeling dat
de patiënt ook niet tevreden was met
het uiterlijk. Daarom is het belangrijk

dat bij correctie van de kaakstand gezorgd wordt voor een optimaal esthetisch eindresultaat. De operatie vindt
plaats onder algehele narcose en in
dagopname. De kaken worden niet aan
elkaar vastgemaakt en de meeste patiënten ervaren niet veel pijn. De lichte
zwelling in het gezicht wordt na enkele
dagen snel minder.

Uit de praktijk: Zara
Bij deze patiënte werd de bovenkaak
4 mm craniaal verplaatst en iets naar
voren. De onderkaak werd naar achteren gebracht, zodat de boven- en ondertandboog mooi op elkaar passen. Ook
werd een kincorrectie uitgevoerd: verticaal reducerend en sagittaal iets accentuerend. De hele behandeling duurde
17 maanden.
Zara (24): ‘Mijn tanden stonden scheef
en mijn onderkaak naar voren. Hoe ouder ik werd hoe meer ik me er aan ging
ergeren. Vooral van opzij. Het zag er
gewoon raar uit. De eerste weken na
de operatie vond ik het moeilijkste.
Bijna niet kunnen eten, niet praten, niet
naar school.... Nu herkennen mensen me
soms bijna niet. Ik vind het fijn als ze
mijn mooie glimlach opmerken!’

(Totaal)extracties
onder narcose

Nieuwe orthodontist: Willem Verhoef
Willem Verhoef studeerde in 2011 af als
tandarts aan de universiteit van Gent
waar hij onder andere onderzoek deed
naar interactieve online patiëntencommunicatie. Aansluitend specialiseerde
hij zich in Groningen in de orthodontie.
Sinds september 2015 maakt hij deel uit
van ons orthodontieteam. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van digitale 3D-behandelplanning speelt hij een
belangrijke rol bij de behandeling van
patiënten wiens gebitssituatie een multidisciplinaire aanpak vereist. Willem:
‘Dankzij de ontwikkelingen op digitaal
gebied zijn er veel nieuwe orthodonti-

sche technieken beschikbaar gekomen.
Die helpen ons om individueel afgestemde en zo optimaal mogelijke resultaten te bereiken.’

079 343 85 30
Orfeoschouw 38
2726 JG Zoetermeer
info@orfeokliniek.nl
www.orfeokliniek.nl
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De Orfeokliniek voert jaarlijks een
toenemend aantal extracties onder
narcose uit. Het gaat dan vooral
om verstandskiezen en
behandeling van angstige
patiënten en kinderen (melkkiesjes
of boventallige elementjes). Maar
wij zien ook een toenemende
vraag naar totaalextracties bij
relatief jonge mensen die hun
tanden en kiezen in één keer
willen vervangen door een
prothese. Daarmee lijken we terug
te gaan in de tijd. Komt dit door het
teruglopende voorzieningenniveau
van zorgverzekeringen of zijn er
andere oorzaken?
Graag horen wij uw bevindingen:
info@orfeokliniek.nl

